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Pracę w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie rozpoczęłam w roku 1972, 

a zakończyłam w roku 2008, z chwilą przejścia na emeryturę. Wcześniej przez 

sześć lat pracowałam w Bibliotece Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Ra-

zem - to 40 lat pracy w charakterze nauczyciela bibliotekarza. Myślę, że ten czas 

nie został przeze mnie zmarnowany. Od roku 1978 pełniłam funkcję kierowni-

czą w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie, najpierw jako dyrektor biblioteki 

a potem jako jej kierownik.  

W opracowanej przeze mnie próbie zarysu monograficznego, starałam się 

podzielić swoimi doświadczeniami, pokazać rozwój biblioteki o charakterze spe-

cjalnym jaką jest biblioteka pedagogiczna. Niełatwo było odtworzyć pierwsze 

lata pracy tejże placówki. Prześledziłam w tym celu wszystkie sprawozdania 

opisowe i statystyczne, które udało mi się odnaleźć. Czasem znajdowałam ołów-

kiem pisane notatki Pana Jana Mielcarka, niezwykle skrupulatnego kierownika, 

które pomagały mi odtworzyć kolejne lata pracy.  

Chciałabym, odchodząc na emeryturę, zostawić swoim Koleżankom jakiś 

ślad po swojej długoletniej działalności. Myślę, że nie wezmą mi tego za złe 

a być może, czasem skorzystają z tego opracowania. 

Przy pisaniu pracy opierałam się głównie na własnych doświadczeniach 

i opracowanych przez siebie dokumentach, ponieważ nikt dotąd nie zajmował 

się tą problematyką. Jest tutaj wiele moich analiz i podsumowań a także wskazó-

wek do dalszej pracy. 

 

 

 

Irena Kubiak 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B iblioteki pedagogiczne w Polsce mają ponad 80-letnią tradycję. Początki ich 

powstawania nie były łatwe. Wybuch drugiej wojny światowej i pięcioletni 

okres okupacji hitlerowskiej spowodował spustoszenie i przerwę w ich działalności. 

Zaraz po ustaniu działań wojennych, władze szkolne reaktywowały na terenach wyzwo-

lonych działalność bibliotek. Jednakże dopiero z końcem lat 50-tych zaistniały korzystne 

warunki, które przyczyniły się do ich powolnego rozwoju. Było to możliwe dzięki oży-

wieniu życia oświatowego i kulturalnego w kraju, znajdującego wyraz m. in. w poprawie 

ofert wydawniczych, a także decyzjach władz oświatowych w kwestii zatrudnienia kadry 

pracowniczej o kwalifikacjach pedagogicznych i bibliotekarskich oraz zatrudnienie eta-

towej osoby zamiast ryczałtowej. Szybki rozwój sieci szkół i konieczność dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zrodziły potrzebę powołania na terenie powiatu 

głogowskiego biblioteki pedagogicznej, jako specyficznej placówki przeznaczonej prze-

de wszystkim dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie. W roku 1951 Mini-

sterstwo Oświaty wydało pierwszy akt prawny dotyczący bibliotek pedagogicznych. 

Było to Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 maja 1951 roku w sprawie statutu peda-

gogicznej biblioteki wojewódzkiej i statut pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej.  

Statut określał zadania pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, nie uwzględniał 

jednak ogniw tworzenia tej sieci jedynie zobowiązywał pedagogiczne biblioteki woje-

wódzkie do „poradnictwa i instruowania bibliotekarzy bibliotek posiadających księgo-

zbiory z zakresu oświaty i wychowania”. Zalecenie to dotyczyło przede wszystkim zbio-

rów bibliotek szkolnych. Na podstawie wytycznych Samodzielnego Wydziały Bibliotek 

Szkolnych i Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty, przekazywanych dyrektorom peda-

gogicznych bibliotek wojewódzkich na centralnych konferencjach, zostały zorganizowa-

ne w latach pięćdziesiątych pedagogiczne biblioteki powiatowe. Natomiast pełne podsta-

wy  sieć tych bibliotek uzyskała mocą Ustawy o Bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 

roku, oraz wydawanych jako jej zarządzenia wykonawcze w roku 1969 statutów pedago-

gicznej biblioteki wojewódzkiej i pedagogicznej biblioteki powiatowej. 



 

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie powstała w roku 1952. Podstawą prawną 

do działalności bibliotek  tego typu są: wspomniana wyżej Ustawa o Bibliotekach z dnia 

9 kwietnia 1968 roku, Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku,  Ustawa 

o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku 

Karta Nauczyciela (tekst jednolity), Ustawa z dnia 13 października 1998 roku. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  oraz Rozporządzenie  Mi-

nistra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 roku. 

Miejscem pierwszego lokum bibliotecznego był Wydział Oświaty i Wychowania 

w Głogowie, który mieścił się w dzisiejszym budynku Starostwa Powiatowego. Pierw-

sze dane statystyczne pochodzą  z roku 1953. Wynika   z nich, że biblioteka posiadała 

1548 nowo zakupionych książek oraz 

60 czytelników nauczycieli, ponieważ począt-

kowo była dostępna tylko dla nich. Wypoży-

czyli oni 248 książek. Pierwszymi pracowni-

kami w bibliotece byli: Pani Jadwiga Maze-

panka oraz Pan Franciszek Krassowski. Bar-

dziej ożywioną działalność placówka rozpo-

częła dopiero od roku 1958, kiedy to jej kie-

rownikiem został Pan Jan Mielcarek. Bardzo 

szybko pod jego kierownictwem, biblioteka  rozpoczęła dynamicznie upowszechniać 

czytelnictwo wśród nauczycieli. Pan Kierownik wyjeżdżał na konferencje ZNP na głę-

boką prowincję i tam zawsze urządzał wystawę książek a potem na miejscu wypożyczał  

je nauczycielom. W sprawozdaniach opisowych i statystycznych pochodzących z tego 

okresu, rysuje się sylwetka oddanego czytelnikom nauczycielom przewodnika po litera-

turze dydaktycznej, ale także wielkiego kolekcjonera. Jemu to placówka zawdzięcza 

cieszące się niesłabnącą popularnością  do dnia dzisiejszego sprowadzone z antykwaria-

tów bardzo cenne pozycje z zakresu historii literatury, historii,  oraz szeroko pojętej kul-

tury. Oczywiście zarówno księgozbiór jak i liczba odwiedzających bibliotekę czytelni-

ków nie rosły tak szybko jak dzisiaj. Biblioteka rozwijała się bardzo powoli. Od począt-

ku swojego istnienia nie miała także szczęścia do dobrego lokum. O działalności biblio-

teki w latach sześćdziesiątych niestety nie można było  znaleźć jakichś znaczących 

i ważnych informacji. Kierownictwo biblioteki swoją uwagę skupiało na działalności 

usługowej i dydaktycznej. Zachowały się tylko niektóre sprawozdania statystyczne (brak 

opisowych) z których niewiele można się dowiedzieć. Obsada najwyżej dwuetatowa nie 

sprzyjała rozwojowi placówki. Średnio do biblioteki zapisywało się około 200 czytelni-

ków. Biblioteka stawała się jednakże coraz bardziej potrzebna młodym nauczycielom, 

którzy dopiero  rozpoczynali swoją pracę. Przeważnie musieli uzupełniać swoje wy-



 

kształcenia na studiach zaocznych. Bardzo wielu z nich stało się słuchaczami dwuletnich 

studiów nauczycielskich i jednocześnie czytelnikami biblioteki pedagogicznej.  

Rok 1965 był bardzo znamienny dla działalności biblioteki ponieważ  zmieniło się  

jej siedziba.  W nowo wybudowanym budynku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wy-

dzielono (niestety tylko jeden) pokój, który 

liczył sobie 48 m2 i na  długie lata,  bo aż do 

roku 1976, stał się pomieszczeniem próbują-

cym zaspokoić potrzeby coraz większej licz-

by nauczycieli zarówno miejskich jak i wiej-

skich. Od samego początku, to jedno po-

mieszczenie przeznaczone zarówno na zbio-

ry jak i wypożyczalnię i czytelnię było oczy-

wiście niewystarczające. Pan Jan Mielcarek 

w sprawozdaniach opisowych bardzo często wspomina o wielkiej ciasnocie 

i niewygodach. Szczególnie utrudniał pracę zły dostęp do półek (odległość między rega-

łami wynosiła 60 cm). Powietrze w bibliotece było bardzo zanieczyszczone szczególnie 

specyficzną wonią farby drukarskiej, papieru i kleju introligatorskiego. Bardzo ciężko 

pracowało się latem , kiedy dosłownie nie było czym oddychać. Nic dziwnego, że opisa-

ne warunki pracy spowodowały chorobę Pana Mielcarka (pylica) i z tego powodu 

w roku 1971, musiał on zrezygnować z pracy w bibliotece. W międzyczasie przyjęto 

Panią Zofię Górską, która okazała się doskonałym, czułym i oddanym czytelnikom bi-

bliotekarzem. Swoją pracę wykonywała bardzo sumiennie i z całą pewnością nauczycie-

le bardzo wiele jej zawdzięczają. 

W życiu biblioteki bardzo ważnym momentem było ukazanie się  09 kwietnia 1968 

roku - Ustawy o Bibliotekach oraz zarządzenia wykonawczego w sprawie statutu Peda-

gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Statut określał podstawowe założenia i zadania bi-

bliotek, które funkcjonują do dzisiaj: biblioteka służy potrzebom i rozwojowi oświaty 

i wychowania poprzez prowadzenie działalności w zakresie kształcenia i doskonalenia 

pracowników pedagogicznych. Niestety na początku lat siedemdziesiątych niewiele 

zmieniło się na lepsze jeśli chodzi o warunki pracy placówki. Nadal panowała tutaj cia-

snota i nie zwiększała się obsada etatowa. Były nawet pomysły połączenia Biblioteki 

Pedagogicznej z Miejską Biblioteką Publiczną. Na szczęście ten projekt się nie udał. 

W roku 1971 dyrektorem biblioteki została nowo zatrudniona Pani Halina Czopik, 

a w roku 1972 została przyjęta do pracy jako nauczyciel bibliotekarz - Pani Irena Ku-

biak, która kończyła właśnie studia bibliotekoznawcze we Wrocławiu i niebawem zosta-

ła pierwszym w historii biblioteki mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Nie-

stety przez trzy kolejne lata biblioteka nie miała szans na jakiś większy rozwój, ponie-



 

waż nie pozwalały na to ani warunki lokalowe ani kadrowe. Bibliotekarze starali się 

rozbudować bardzo skromny warsztat informacyjno-bibliograficzny, rozpoczęte zostały 

prace nad szczątkowymi katalogami alfabetycznym i rzeczowym . Powstały wtedy także 

zalążki przyszłej kartoteki zagadnieniowej. 

W roku 1975, po reformie administracyjnej kraju, zlikwidowano powiaty  i utworzo-

no 49 województw. Wraz z ich likwidacją przestały istnieć lub zmieniły swoją nazwę 

i zakres kompetencji powiatowe biblioteki pedagogiczne. W województwach zaczęły 

działać pedagogiczne biblioteki wojewódzkie. Każda z nich prowadziła filie. Biblioteka 

Pedagogiczna w Głogowie staje się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Le-

gnicy. W międzyczasie, w roku 1976, Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie, udo-

stępniła naszej placówce dwa pomieszczenia (ok.100m2), które pozwoliły  na swobod-

niejsze rozmieszczenie księgozbioru. Nie było jednak w dalszym ciągu miejsca na zor-

ganizowanie czytelni a tylko na wydzielenie małego kącika czytelnianego. Tak więc 

bibliotekarze pracowali w bardzo trudnych warunkach, ale od tego momentu biblioteka 

rozpoczęła dynamicznie się rozwijać. Pomimo braku miejsca, kontynuowano prace nad 

rozbudową  warsztatu informacyjno-bibliograficznego.     

 Tymczasem Głogów w bardzo dynamiczny sposób zaczął się rozwijać. W związku 

z eksploatacją miedzi, której olbrzymie złoża znajdują się na Dolnym Śląsku, powstają 

w Głogowie kopalnie i huta miedzi. Bardzo szybko rośnie zarówno liczba mieszkańców 

miasta jak i  nauczycieli. Do biblioteki zgłasza się coraz więcej nowych czytelników 

nauczycieli. Przyjęta zostaje do pracy w roku 1976, trzecia osoba - Pani Zofia Sagan. 

W tym czasie zadbano o kupno nowych 60 regałów bibliotecznych, zakupiono także 

4 stoły czytelniane, 20 krzeseł. To wszystko stanowiło zalążek czytelni, której do tej 

pory nie było gdzie zorganizować. Biblioteka rozpoczęła realizację przyjętych w roku 

1976 zadań. Do najważniejszych  zaliczono pomoc nauczycielom studiującym. Stan 

zbiorów bibliotecznych zamyka się liczbą 15 101 woluminów. Notuje się 1151 egzem-

plarzy nowo zakupionych książek. W tymże roku zanotowano w bibliotece 660 czytelni-

ków, 9111 wypożyczeń. Na jednego czytelnika przypadało wtedy 13 wypożyczonych 

książek rocznie. 

W roku 1977, biblioteka uczestniczyła w przygotowaniu warunków do wdrażania 

nowego systemu oświatowego. Pierwszy etap – objęcie wychowaniem przedszkolnym 

dzieci w wieku 6 lat, znajduje odbicie także w naszym mieście. Utworzone Studium Wy-

chowania Przedszkolnego spowodowało w bibliotece większą dbałość o księgozbiór, 

związany z wychowaniem dzieci przedszkolnych. Został przyznany także dodatkowy 

etat bibliotekarza. Przyjęta do pracy Pani Sławomira Snihur nie posiadała wprawdzie 

kwalifikacji bibliotekarskich, ale była nauczycielem, który ukończył studia techniczne. 

Tak więc kadra bibliotekarska liczyła  teraz 4 osoby. Zostaje wprowadzony wolny do-



 

stęp do półek, ponieważ księgozbiór był ustawiony według działów UKD. W ciągu roku 

do biblioteki przybyło 1757 nowych książek. Księgozbiór liczył już 17 062 woluminów.  

W roku 1978, stanowisko dyrektora otrzymała Pani Irena Kubiak  (Pani Halina Czo-

pik przeszła na rentę inwalidzką). W tym czasie rocznie biblioteka kupowała około 3000 

nowych książek. Dyrektor starał się o nowy sprzęt biblioteczny (regały, skrzynki katalo-

gowe, biurka, maszyny do pisania). Zostały nadrobione wszelkie zaległości w zakresie 

gromadzenia i  opracowania zbiorów, rozbudowywano ciągle kartotekę zagadnieniową. 

W zauważalny sposób poszerzył się warsztat służby informacyjno-bibliograficznej. 

W roku 1978 do biblioteki wpłynęło 2964 woluminy. Przeprowadzono 84 operacje za-

kupów (w roku 1997 – 12). W tymże roku zarejestrowano 1036 czytelników (w roku 

1997 – 705).  

Dyrektor czynił liczne starania, aby biblioteka otrzymała wreszcie  swój nowy lokal. 

Władze miejskie były bardzo przychylne placówce i rozumiały  jej potrzeby. Szczegól-

nie ówczesny Prezydent Miasta, Pan Stani-

sław Majcher,  oraz Inspektor Wydziału 

Oświaty, Pan Stanisław Knurowski - próbo-

wali nam pomóc. W wyniku starań władz 

oświatowych, w roku 1982, biblioteka dostała 

nową siedzibę  przy ul. Generała Świerczew-

skiego,  dziś Sikorskiego 1. Było to przełomo-

we wydarzenie w działalności placówki. Bu-

dynek był samodzielny, podpiwniczony, miał 

dwie kondygnacje. 

Na powierzchni 270 m2 powierzchni użyt-

kowej,  znalazły swoje miejsce: wypożyczal-

nia, czytelnia, magazyny książkowe, magazyn 

czasopism, dział opracowania zbiorów. 

W  dalszym ciągu trwał dynamiczny rozwój 

placówki. Dokonano poważnych zmian 

w istniejących katalogach , poszerzono wydat-

nie warsztat informacyjno-bibliograficzny. 

Powstały nowe rodzaje kartotek (pisarzy, regionalna, serii wydawniczych). 

Do biblioteki przybywa teraz  rocznie około 2000 nowych  książek,  prenumeruje się 

ok. 180  tytułów czasopism. Zapisuje się do niej ponad 1200 nowych czytelników, któ-

rym udostępnia się ponad 10 000 wydawnictw zwartych. W ciągu pięciu następnych lat, 

z roku na rok przybywa w bibliotece nowych czytelników. W roku 1982 notuje się ich 

1204, w 1983 – 1350, 1984 – 1369, 1985 – 1433.  W czytelni biblioteki udaje się wygo-



 

spodarować  14 miejsc dla czytelników, a więc bardzo polepszają się warunki do przyj-

mowania ich na miejscu. Zostaje zakończony wystrój wnętrz, zakupuje się nowe regały 

oraz skrzynki katalogowe. Pracownicy zajmują się przede wszystkim organizacją czytel-

ni oraz rozbudową  warsztatu informacyjno-bibliograficznego. Udaje się wygospodaro-

wać osobny, samodzielny magazyn na czasopisma.  

Bardzo znamienny jest rok 1983 kiedy to do biblioteki wpływa 3317 woluminów 

nowych książek. Niestety w latach następnych, liczba zakupionych książek ciągle już 

będzie  coraz mniejsza. 

Kadra bibliotekarska przedstawiała się wtedy  następująco:  

1. Irena Kubiak – kierownik, 

2. Urszula Majcher, 

3. Zofia Sagan, 

4. Halina Czopik, 

5. Maria Gutowska, 

6. Jadwiga Dziobek. 

 Następne pięć lat w historii biblioteki to okres jej umiarkowanego rozwoju 

i względnej stabilizacji. Nie przybywa już aż tak wiele nowości wydawniczych, rozbu-

dowywany ciągle warsztat informacyjno-bibliograficzny pozwala na coraz lepsze wyko-

rzystanie istniejącego księgozbioru. Średnio rocznie, udaje się zakupić ok.1500 nowych 

książek. 

Do pracy w charakterze nauczyciela bibliotekarza przyjęto w tym czasie  Panią Bar-

barę Sękowską. Pani Urszula Majcher przeszła na emeryturę.  Na krótko zatrudniona 

zostaje Pani Ewa Jeleń - romanistka. W roku 1988, w bibliotece było jednak już tylko 

5,1/2 etatu. Kłopoty zaczyna sprawiać budynek biblioteki. Zaadoptowane pomieszczenia 

zaczynają być za ciasne na ciągle powiększający się księgozbiór oraz gromadzone od lat 

roczniki czasopism. Kierownictwo znalazło możliwości przekształcenia pomieszczeń 

piwnicznych na magazyny, dla najstarszej części księgozbioru. Niestety w roku 1987 

obfite opady deszczu niespodziewanie spowodowały  zalanie pomieszczeń piwnicznych, 

w których mieściły  się zbiory biblioteczne. Dolne półki zostały zalane i księgozbiór 

trzeba było poddać intensywnemu osuszaniu. Trzeba było także zrywać wykładziny pod-

łogowe, położyć nowe posadzki, odmalować i wysuszyć pokoje. Zaczął niespodziewanie 

przeciekać dach budynku. Okazało się także, że źle wykonano instalację elektryczną 

w budynku, trzeba było poprawiać oświetlenie w magazynach książkowych.  Te wszyst-

kie kłopoty z administrowaniem budynku powoli jednak udaje się przezwyciężyć. Poja-

wia się coraz większa grupa nowych czytelników a mianowicie studenci, którym trzeba 

poświęcać coraz więcej uwagi. 



 

 Lata dziewięćdziesiąte nie są już tak pomyślne dla powiększania się zbiorów 

i rozwoju biblioteki. Niestety kupuje się coraz mniej książek. Kiedy w roku 1989 przy-

bywa jeszcze ok. 2000 woluminów, to w roku 1990, jest to już  tylko 572 woluminy, 

a w roku 1991, który był chyba najgorszy pod względem finansowym, zakupiono już 

tylko 299 wol. ale zarejestrowano aż 1472 czytelników i 10 335 wypożyczeń. W czytelni 

udostępniono w tymże roku 1697 książek oraz 4115 czasopism.       

W roku 1992,  podczas 20 stopniowych mrozów, całkowicie popsuł się piec central-

nego ogrzewania. Głogowska „Gazeta Nowa” odnotowała to w swoich rubrykach pi-

sząc : „Pod koniec stycznia w okresie najsilniejszych mrozów, w budyneczku popsuł się 

piec centralnego ogrzewania. Panie bibliotekarki mogły obwieścić to kartką na drzwiach 

i zamknąć bibliotekę zwłaszcza, że temperatura w pomieszczeniach była bliska zeru. 

Był to jednak czas zimowej sesji i wielu czytelników zaglądało do księgozbioru, przygo-

towując się do egzaminów. Zatem panie bibliotekarki zgromadziły w najmniejszym po-

mieszczeniu wszystkie hodowane przez siebie kwiatki doniczkowe i ogrzewając się pro-

wizorycznie „Farelem” – pełniły swoją powinność aż do naprawienia pieca centralnego 

ogrzewania, co nastąpiło po pierwszym ociepleniu. Niby to wszystko normalne. Biblio-

tekarka wypożycza książki. Ale naszym czytelnikom wydaje się, że to jest także 

„światełko w tunelu”. 

 Drugie światełko w tunelu zapaliło się troszeczkę później, kiedy sytuacja biblio-

tek takich jak nasza bardzo się pogorszyła. Nie można było liczyć na wsparcie lokalnych 

samorządów, które same były w coraz gorszej kondycji.  Placówka sama postanowiła na 

siebie chociaż trochę zacząć zarabiać. Kierownictwo biblioteki przekonało kuratorium, 

że można zaadoptować pomieszczenia piwniczne, które nie nadawały się  na magazyny 

książek, do wynajęcia ich osobom pragnącym prowadzić działalność gospodarczą. Bi-

blioteka w Głogowie była wtedy w województwie legnickim pierwszą biblioteką,  która 

zaczęła pozyskiwać w ten sposób dodatkowe pieniądze na zakup książek i prenumeratę 

czasopism. Nie były to duże kwoty, ale biblioteka dzięki dzierżawie pomieszczeń przez 

parę lat, zakupiła kilka tysięcy nowych książek i mogła zaprenumerować dodatkowe  

czasopisma. Irena Kubiak udzielając w tym czasie wywiadu „Gazecie Robotniczej” mó-

wiła: ”Ratujemy się jak możemy. Nie mamy jeszcze pieniędzy na zakup węgla na zimę 

i grozi nam odcięcie telefonu. Bibliotekę ratuje sklep elektrotechniczny. Za wynajęte 

pomieszczenia w budynku biblioteki właściciel płaci około 4 mln złotych czynszu mie-

sięcznie, co pozwala m.in. utrzymać prenumeratę czasopism. Czytelnicy mają tu do dys-

pozycji ponad 40 tytułów.” 

 W roku 1992 biblioteka obchodziła 40 lecie swojego istnienia. Niestety nie odby-

ły się żadne uroczystości, z powodu braku funduszy, jednakże odnotowano ten fakt 

w miejscowej prasie. Głogowska Gazeta Nowa  napisała: „Czterdzieści lat minęło. Bi-



 

blioteka Pedagogiczna przy ul. Buczka w Głogowie jest filią Biblioteki Wojewódzkiej 

w Legnicy. Gdy utworzono ją czterdzieści lat temu, w 1952 roku, dysponowała księgo-

zbiorem liczącym 1548 woluminów. W 1953 roku odwiedziło ją 60 czytelników, którzy 

wypożyczyli 248 książek”.  

 Rok 1992, pomimo bardzo dużych trudności finansowych, został zakończony po-

myślnie. Szczególną wagę przywiązywano w latach dziewięćdziesiątych do pomocy 

nauczycielom czynnym zawodowo i jednocześnie  studiującym. Dla nich właśnie, bi-

bliotekarze starają się maksymalnie rozbudować kartotekę zagadnieniową. Wprowadzają 

coraz więcej haseł, opracowują każde nadchodzące do biblioteki czasopismo. Kartoteka 

w bardzo szybkim tempie staje się doskonałym źródłem informacji i zostaje doceniona 

przez czytelników. 

Od roku 1993 biblioteka pracowała już w obsadzie pięcioosobowej. Na emeryturę 

odeszła Pani Jadwiga Dziobek. To zmniejszenie etatów podyktowane było złą sytuacją 

finansową placówki. Pogarszała się także kondycja całego resortu oświaty. W kwietniu 

tego roku rozpoczynają się strajki w oświacie. Bibliotekarze przyłączają się do prote-

stów. Spośród 235 placówek oświatowych strajkowało w województwie Legnickim 189, 

czyli ponad 80%. Planowane były następne strajki organizowane przez „Solidarność”. 

Biblioteka rok później znalazła się w jeszcze gorszej sytuacji finansowej, a jednocześnie 

ciągle wzrastała liczba chcących  z niej korzystać   nauczycieli i studentów. Kierownic-

two starało się zainteresować jej problemami środowisko lokalne, władze samorządowe. 

Starało się uświadomić, jak bardzo potrzebna jest tego typu placówka w Głogowie. 

Wskazywało, że pomimo ciągle ubożejącego księgozbioru, przychodzi do niej coraz 

więcej młodych ludzi, szukających dla siebie odpowiedniej literatury. Studiowali oni 

w wielkich miastach  a tutaj przyjeżdżali po książki, bo wielkomiejskie biblioteki także 

zubożały i nie zaspakajały potrzeb wszystkich potrzebujących . Kierownik Biblioteki 

pisał na łamach  MIT-u,  pisma kulturalnego wydawanego w tym czasie w Głogo-

wie :”Od ponad dwóch lat placówka (Biblioteka Pedagogiczna) przeżywa coraz większy 

napływ studentów z najróżniejszych uczelni w całym kraju. Czytelnikami chcą być nie 

tylko nauczyciele czy też kandydaci do zawodu pedagoga. Korzystać z jej zbiorów chcą 

także studenci innych kierunków, wiedząc o tym, że jest to dla nich szansa w dzisiej-

szych trudnych czasach.... Biblioteka Pedagogiczna nie może odmówić im wypożycze-

nia potrzebnej książki .Niestety ma coraz mniej możliwości, ponieważ co tu dużo ukry-

wać, jest coraz biedniejsza”.  Jednocześnie na koniec roku 1994 zarejestrowano w bi-

bliotece 2053 czytelników. Wypożyczalnię odwiedziło ogółem 8533 czytelników, którzy 

wypożyczyli 12732 woluminy. Czytelnię odwiedziło 3085 czytelnikowi, wypożyczając 

12872 woluminów (5899 książek i 6973 czasopisma). 



 

 W latach 1994 – 1999 biblioteka rozwijała się w coraz wolniejszym tempie. 

W roku 1994 udało się zgromadzić tylko 524 wol., w roku 1996 – 511 wol., w roku 1999 

– 819 wol. W tych latach coraz bardziej rosną ceny książek. Biblioteka czuła się jednak 

bardzo potrzebna w tych trudnych latach. Z roku na rok paradoksalnie rosła liczba czy-

telników, szczególnie studentów. Rozpoczął się trudny okres szukania nowego lokum. 

Wskazywano coraz to nowe miejsca na przenosiny naszej placówki do nowych, lep-

szych warunków, ale żadna z propozycji władz nie została zrealizowana. Prasa lokalna 

rozpisywała się o trudnej sytuacji  biblioteki a jednocześnie krytycznie odnosiła  do pro-

pozycji władz przeniesienia placówki do Studium Sztuk Plastycznych, ponieważ stu-

dium trzeba by było zlikwidować. Pisano, że artystów głogowskich chce się wyrzucić 

na bruk itp. Oczywiście nie doszło do zmiany miejsca a  tymczasem w bibliotece zaczęło 

się robić ciasno wszędzie, w magazynach książek , w czytelni, magazynie czasopism. 

Pomieszczenia wymagały natychmiastowego odświeżenia, okna i drzwi  wymiany 

na nowe. Korytarze były bardzo brudne, ale władze nie pozwalały nam na żadne remon-

ty, ponieważ ciągle w planach były  przenosiny w inne miejsce.  Od tego momentu, wła-

ściwie w każdym nowym roku, będzie się nam proponować jakieś nowe miejsce 

do przenosin, ale niestety wszystko zostawało w sferze  propozycji. Kadra biblioteczna 

została  pomniejszona do pięciu etatów działalności podstawowej. 

We wrześniu 1999 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło wdrażanie 

reformy systemu edukacji. Dostrzeżono konieczność zaangażowania całego systemu 

oświatowego na rzecz reformowanej szkoły polskiej, w tym także bibliotek pedagogicz-

nych. Reformą zostały objęte wszystkie wojewódzkie biblioteki pedagogiczne, ponieważ 

z dniem 30 czerwca 1999 roku, przeszły one pod władze samorządowych sejmików wo-

jewódzkich. Tak więc zmienione zostały organy prowadzący i nadzorujący, które po-

dzieliły między sobą zadania wobec tego typu bibliotek. Organem prowadzącym dla 

bibliotek pedagogicznych wojewódzkich i ich filii, stał się samorząd województwa, na-

tomiast organem sprawującym nadzór pedagogiczny, pozostało kuratorium oświaty. 

Do realizacji swoich zadań samorządy wojewódzkie powołały Urzędy Marszałkowskie. 

Zgodnie z nowym podziałem zadań i kompetencji, działalność bibliotek pedagogicznych  

od tej pory miała być finansowana przez organ prowadzący czyli samorząd wojewódz-

twa. Przeprowadzana w tym czasie jednocześnie reforma administracyjna w kraju, spo-

wodowała zmianę sytuacji formalno-prawnej bibliotek pedagogicznych, ponieważ utwo-

rzonych zostało szesnaście nowych województw. Województwo legnickie przestało ist-

nieć a Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy, której filią była biblioteka głogowska, zosta-

ła wcielona administracyjnie w strukturę biblioteki wrocławskiej. Na okres przejściowy 

podlegaliśmy jeszcze pod bibliotekę legnicką ale potem zapadły decyzje o utworzeniu 

w województwie dolnośląskim na bazie bibliotek pedagogicznych ośrodków metodycz-



 

nych. W tym momencie sieć bibliotek pedagogicznych województwa dolnośląskiego 

w dotychczasowym kształcie przestała formalnie istnieć. Część wybranych bibliotek 

w terenie pozostała filiami Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 

a część wchłonęły do swoich struktur powstające od podstaw ośrodki metodyczne. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczynając reformę edukacji, nałożyło na bi-

blioteki pedagogiczne także nowe zadania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 15  lipca 1999 roku: „Publiczna biblioteka pedagogiczna (...) służy 

w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów 

przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nau-

czycieli”. Od tej pory biblioteki pedagogiczne  stają się także  ważnymi ośrodkami 

wspierania doradztwa metodycznego.  Charakterystyczne staje się to, że każde woje-

wództwo wypracowuje własną koncepcję działania tego typu placówek. Na Dolnym 

Śląsku organizacja doradztwa metodycznego, przeszła w tym czasie największe przeob-

rażenia i była ewenementem w skali kraju. Utworzono na szczeblu powiatowym ośrodki 

doradztwa metodycznego, wypełniając tym samym lukę pomiędzy szczeblem szkolnym 

(WDN) a wojewódzkim (DODN). W latach od 1999-2002 powstało pod różnymi na-

zwami 19 powiatowych ośrodków doradztwa , w skład których, na zasadzie zespołu 

placówek, weszły biblioteki pedagogiczne, będące dotychczas filiami dawnych pedago-

gicznych bibliotek wojewódzkich w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzycha a także Wro-

cławiu. Obie połączone placówki  czyli: POD i biblioteka, pod wspólna dyrekcją 

i współfinansowane przez samorząd powiatowy i wojewódzki, będą odtąd realizować 

zadania z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli wszystkich szkół 

z obszaru powiatu. Biblioteki pedagogiczne stały się elementem składowym całego Dol-

nośląskiego Systemu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli.  

Tak więc od dnia  pierwszego stycznia 2001 roku, organem prowadzącym dla gło-

gowskiej biblioteki pedagogicznej  stał  się Powiat Głogowski.  W marcu tego roku po-

wstał  Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i biblioteka stała się jego inte-

gralną częścią. PODM organizowany był od podstaw. Kierownikowi  Biblioteki – Irenie 

Kubiak powierzono funkcję p.o dyrektora tejże placówki. Organizował on i tworzył 

prawne ramy działalności. Dyrektor zajmował się organizowaniem nowych stanowisk 

pracy oraz rozpoczął działalność merytoryczną ośrodka, organizując pierwsze warsztaty 

i konferencje metodyczne dla kadry oświatowej w powiecie głogowskim. Był to bardzo 

trudny okres w pracy biblioteki, ponieważ tak naprawdę została ona pozostawiona sama 

sobie. PODM został stworzony i rozpoczął działalność w budynku biblioteki, gdzie już 

wcześniej panowała olbrzymia ciasnota. Sekretariat, księgowość musiały zająć oddziel-

ne pomieszczenia, wprowadziło to szereg problemów do rozwiązania. Wkrótce ogłoszo-

no konkurs na dyrektora PODM, który wygrała Pani Maria Urbańska- Kulesza. Kiero-



 

wała ona placówką do 2004 roku. Wspólnie z wicedyrektorem, którym została Pani Ire-

na Kubiak, zorganizowany został nabór doradców metodycznych. Utworzone zostały 

pierwsze  pracownie metodyczne. Wprawdzie nowo powołany  do życia ośrodek  bory-

kał się zarówno z kłopotami lokalowymi jak i finansowymi ale  bardzo szybko rozpoczął  

działalność merytoryczną i  dostosował ją do istniejących warunków.    

Od września 2004 roku nastąpiły bardzo poważne zmiany w działalności zarówno 

ośrodka jak i biblioteki. Istniejący do tej pory Powiatowy Ośrodek Doradztwa Meto-

dycznego w Głogowie przestał istnieć a na jego miejsce powołano do życia Powiatowe 

Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli 

w Głogowie. W skład nowego Centrum weszły trzy instytucje a mianowicie : 

 powiatowy ośrodek doradztwa metodycznego, 

 biblioteka pedagogiczna, 

 poradnia psychologiczno-pedagogiczna . 

Dyrektorem PCPPPiDN została Pani mgr Barbara Krzywulicz, która jednocześnie 

stała się dyrektorem biblioteki i jest nim do dnia dzisiejszego. 

PCPPPiDN otrzymało nową siedzibę przy ul. Norwida 3. Przeniósł się do niej ośro-

dek doradztwa  i poradnia  psychologiczno-pedagogiczna. Biblioteka pedagogiczna na-

tomiast na skutek braku miejsca została w swojej starej siedzibie przy ul. Sikorskiego 1. 

W roku 2005 - Dyrektor  PCPPPiDN - Pani mgr Barbara Krzywulicz oraz kierownik 

biblioteki - mgr Irena Kubiak - wraz ze Starostwem Powiatowym w Głogowie,  pilnie 

rozpoczęli poszukiwać możliwości przenie-

sienia biblioteki do nowych, lepszych wa-

runków. Dzięki olbrzymiej determinacji 

zainteresowanych udało się w końcu zna-

leźć nową lokalizację w budynku przy 

ul. Jedności Robotniczej 10. Należał on do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Głogowie i odbywały się w nim praktyki 

uczniowskie. Ówczesny dyrektor tegoż 

zespołu - Pan mgr Zygmunt Włodarczak, 

bardzo pomógł władzom w podjęciu osta-

tecznej decyzji. Bardzo ważne  było  przekonanie Urzędu Marszałkowskiego 

we Wrocławiu do słuszności podejmowanych w tym względzie decyzji przez władze 

powiatu głogowskiego. Po wielu dyskusjach, oględzinach i staraniach, podjęto wspólną 

decyzję, przystosowania tego budynku na potrzeby biblioteki pedagogicznej.    

Wiosną 2006 roku, rozpoczęły się pierwsze prace związane z modernizacją przezna-

czonego dla nas obiektu. Oczywiście był to dopiero początek trudnej drogi, ponieważ  



 

budynek był stary i pełnił zupełnił inne funkcje. Trzeba było zmienić w nim właściwie 

wszystko. Przede wszystkim musiała się znaleźć odpowiednia powierzchnia na wypoży-

czalnię, czytelnię i magazyny książek i czasopism. Trzeba było wyburzyć ściany działo-

we, wymienić wszystkie okna, zmienić wszystkie instalacje itp. Powstało zupełnie nowe 

wnętrze budynku, które obiecywało spełnienie 

podstawowych norm do działania takiej jak 

biblioteka instytucji.  Prawie dwa lata trwał 

remont i modernizacja i prawdę mówiąc chy-

ba niewielu ludzi wierzyło, że efekt końcowy 

będzie tak wspaniały. Bardzo trudną sprawą 

okazało się zgromadzenie i zakup odpowied-

niego, zgodnego z normami bibliotecznymi 

sprzętu a także wykonanie odpowiedniej in-

stalacji świetlnej, do której bibliotekarze przy-

wiązywali bardzo dużą wagę i czasem trudno 

było przekonać wykonawców, że jest to spra-

wa tak ważna. Tylko wspólne działania dyrek-

tora PCPPPiDN Pani mgr Barbary Krzywulicz 

oraz  kierownictwa i pracowników biblioteki 

a także starostwa dały tak dobre rezultaty. 

Po dwóch latach ciężkiej pracy wszystkich, 

można było myśleć o przenosinach. Była to 

sprawa niełatwa, bowiem do spakowania 

w kartony i specjalne worki mieliśmy ok. 50.000 książek i czasopism. Udało nam się 

sprowadzić i zamontować bardzo nowoczesne, przesuwne regały biblioteczne, które 

wzbudzały bardzo duże zainteresowanie w mieście. Cały pozostały sprzęt także został 

wymieniony. Pani Barbara Krzywulicz pozyskała firmę, która w sposób kompleksowy 

wyposażyła naszą placówkę w biurka, gabloty, stoły, krzesła itp. Wreszcie znalazły wła-

ściwe miejsce komputery pozyskane w ramach programu europejskiego. Kadra biblio-

teczna włożyła bardzo dużo serca i czasu w urządzenie biblioteki, przeniesienie jej zbio-

rów, a następnie sporządzenie skontrum i uporządkowanie książek na półkach 

W czerwcu 2007 roku rozpoczęła się  przeprowadzka biblioteki do nowego budynku, 

którego wygląd i wyposażenie przeszło nasze oczekiwania. Do użytku został oddany 

nowoczesny, funkcjonalny i doskonale wyposażony obiekt. 

Biblioteka jest  w dalszym ciągu  nierozerwalnie związana z procesem kształcenia, 

dokształcania i doskonalenia nauczycieli , a także studentów i uczniów. Jej podstawową 

funkcją jest funkcja edukacyjna. Podstawowym zadaniem każdej biblioteki było zawsze, 



 

najogólniej mówiąc, dostarczanie czytelnikowi źródła informacji – do niedawna głównie 

książki  lub czasopisma. Funkcjonalnie sprowadza się to do gromadzenia, opracowania 

i udostępniania danych. Potrzeby środowiska wymusiły poszerzenie grona osób, które 

korzystają z usług biblioteki pedagogicznej. Są to przede wszystkim studenci kształcący 

się w uczelniach innych niż pedagogiczne. W Głogowie powstało bowiem szereg filii 

wyższych uczelni proponujących nowe kierunki studiów takie jak: marketing, zarządza-

nie, bankowość, sztuka, informatyka. Pojawił się zatem nowy rodzaj użytkownika , któ-

rego potrzebom musi sprostać lokalna biblioteka pedagogiczna, bowiem w mieście jest  

to jedyna placówka o charakterze naukowym. Dla tej właśnie grupy coraz częściej od-

wiedzających nas studentów biblioteka przygotowuje ciągle nowe propozycje i stara się 

zaspokoić ich potrzeby. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 roku 

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych 

(Dz. U. Nr 89) przyniosło naszej placówce nowe zadania.  

Najważniejsze z nich to: 

 inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej 

 wspieranie działalności bibliotek szkolnych w szczególności w zakresie organiza-

cji i zarządzania biblioteką 

Wśród nowych zadań niezwykle ważne staje się wspieranie nauczycieli w realizacji 

zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia. Mając doskonałe warunki 

do pracy, biblioteka skupiła się na prowadzeniu ścisłej współpracy z doradcami meto-

dycznymi zatrudnionymi w PCPPPPiDN w zakresie wspierania ich w przygotowywaniu 

się do prowadzenia rożnego rodzaju form doskonalenia.  

W roku 2009 księgozbiór biblioteki liczył 41 468 woluminów. W ciągu roku przyby-

ło 1025 egzemplarzy, w tym 516 udało się zakupić, 509 pozycji to dary. Rok później 

czyli w  roku 2010 - zanotowano 42 034 zgromadzonych woluminów, ale w ciągu roku 

przybyło już tylko 566 książek. Zgromadzono je tradycyjnie zarówno drogą zakupu jak 



 

i  darów. Jest to z pewnością zbyt mała liczba zgromadzonych woluminów w ciągu roku. 

Gromadzenie księgozbioru drogą pozyskiwania darczyńców jest z pewnością potrzebne 

w dobie kryzysu finansowego, jednakże nie jest to celowe i przemyślane gromadzenie 

zbiorów. Biblioteka jest bardzo wdzięczna wyższym uczelniom, które przesyłają nam 

swoje wydawnictwa, jednakże nie można bazować głównie na takiej formie pozyskiwa-

nia księgozbioru. Najważniejszy jest bowiem celowy zakup, gdzie bierze się pod uwagę 

przede wszystkim  potrzeby  użytkowników. Nie jest to możliwe bez odpowiednich 

środków finansowych. Ogółem do roku 2010 udało się zgromadzić 2940 roczników cza-

sopism. 

W ciągu 2009 roku zapisało się do biblioteki 1502 czytelników, z czego 17% to nau-

czyciele. Wypożyczono 7515 woluminów , w tym  nauczyciele wypożyczyli 1756 ksią-

żek, (23%). Uogólniając dane statystyczne z ostatnich kilku lat, można stwierdzić, 

że rocznie do wypożyczalni zapisuje się ok. 1500 czytelników, z czego ponad 50% sta-

nowią studenci . Czytelnicy w ciągu roku wypożyczają  do domu średnio ok. 10 000 

książek. W czytelni na miejscu  udostępnia się im średnio ok. 3000 czasopism oraz 

ok. 9000 książek. 

W ciągu ostatnich trzech lat bardzo poprawił się stan zaawansowania  placówki we 

wprowadzaniu zbiorów do systemu ALEPH. Do dnia 30 grudnia 2010 roku  zanotowano 

38.152 wprowadzonych do systemu książek. Przy takim stanie można myśleć 

o zorganizowaniu wypożyczalni elektronicznej. Jest to duży sukces bibliotekarzy. 

Do roku 2008 skład osobowy pracowników merytorycznych przedstawiał się nastę-

pująco: 

1.Dyrektor PCPPPiDN—Barbara Krzywulicz 

2.Irena Kubiak  - kierownik biblioteki, 

3.Maria Gutowska - nauczyciel bibliotekarz, 

4.Urszula Lewocka - nauczyciel bibliotekarz, 

5.Barbara Sękowska - nauczyciel bibliotekarz. 

Na początku 2008 roku na emeryturę odeszła Pani Maria Gutowska pełniąca funkcję 

nauczyciela bibliotekarza, natomiast we wrześniu tegoż roku  – po przepracowaniu 

czterdziestu lat -  kierownik biblioteki – Irena Kubiak. 

 Do pracy przyjęto nowych nauczycieli-bibliotekarzy : Panią Agnieszkę Skrycką oraz 

Panią  Ewę Biernasiuk. A także pomocnika bibliotekarza—Panią Krystynę Piosik 

Tak więc obecnie w bibliotece pracują: 

1. Ewa Biernasiuk, 

2. Urszula Lewocka, 

3. Barbara Sękowska, 

4. Agnieszka Skrycka, 



 

5. Krystyna Liosik - pomocnik bibliotekarza 

oraz pracownicy obsługi: 

1.Krystyna Komorowska  

2.Lucjan Janikowski 

Ambicją bibliotekarzy jest stworzenie biblioteki nowoczesnej, multimedialnej, odpo-

wiadającej wymogom współczesnego bibliotekarstwa, oraz potrzebom jej użytkowni-

ków. Biblioteka Pedagogiczna pozostaje także wierna swojemu podstawowemu posłan-

nictwu czyli gromadzeniu oraz powszechne-

mu udostępnianiu materiałów i źródeł eduka-

cyjnych (dokumentów piśmienniczych, zapi-

sów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multime-

dialnych ). W  swoich zbiorach oprócz litera-

tury z zakresu szeroko pojętej edukacji gro-

madzi nowości wydawnicze z zakresu psycho-

logii, socjologii, prawa, językoznawstwa, hi-

storii literatury, polityki, organizacji i zarzą-

dzania, ekonomii i innych dziedzin wiedzy. Dzięki uruchomieniu w czytelni placówki 

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej,  czytelnicy mogą  korzystać 

ze stałego bezpłatnego dostępu do Internetu oraz przeszukiwać księgozbiory innych bi-

bliotek pedagogicznych w ramach zintegrowanego programu „ALEPH”. Bardzo pozy-

tywnie można ocenić zainstalowanie w  bibliotece aż 13 stanowisk komputerowych . 

Pięć stanowisk z dostępem do Internetu  jest do dyspozycji czytelników, dwa stanowiska 

zainstalowano w wypożyczalni do przeglądania katalogu biblioteki. Pracownicy mają do 

dyspozycji 6 stanowisk komputerowych, 1 skaner, 2 drukarki, które służą zarówno pra-

cownikom jak  i  użytkownikom. 

W ramach wprowadzanej w naszym kraju reformy edukacji, Biblioteka Pedagogicz-

na staje się ważnym ośrodkiem wspierającym doskonalenie, dokształcanie i awans za-

wodowy nauczyciela. Podejmuje także własne cenne inicjatywy np.. organizowania kon-



 

ferencji dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych powiatu głogowskiego. Staje 

się także centrum informacyjnym dla prowadzonego doradztwa metodycznego. Przygo-

towuje materiały na określone tematy dla doradców metodycznych, bierze udział w kon-

ferencjach organizowanych przez ośrodek, upowszechnia działalność biblioteki w pi-

śmie „Inicjatywy”, aktywnie uczestniczy w powstawaniu lokalnego systemu wspierania 

uzdolnień 

 Momentem przełomowym w jej rozwoju 

było zatrudnienie od września 2008 roku 

konsultanta ds. bibliotek, który w znaczący 

sposób uaktywnił pracę i wizerunek bibliote-

ki w środowisku lokalnym. Została nim Ire-

na Kubiak - po przejściu na emeryturę. Prze-

de wszystkim powstała grupa samokształce-

niowa nauczycieli bibliotekarzy bibliotek 

szkolnych i pedagogicznych, która przy-

najmniej dwa trzy razy w roku spotyka się w nowej bibliotece na konferencjach 

i warsztatach metodycznych. Konsultant nawiązał ścisłe kontakty z bibliotekarzami bi-

bliotek szkolnych w powiecie głogowskim. Za sukces można uznać dużą (przeważnie 

30 osobową) frekwencję na różnego rodzaju formach doskonalenia, które organizuje 

wspólnie z nauczycielami-bibliotekarzami biblioteki pedagogicznej.  Do tej pory z cie-

kawszych form doskonalenia można wymienić zorganizowanie  konferencji poświęconej 

Zbigniewowi Herbertowi, którą  połączono z dużą wystawą obrazującą jego życie 

i twórczość  : „We mnie jest płomień, który myśli”. Inspirowanie nauczycieli bibliote-

karzy do podejmowania działań innowacyjnych było powodem zorganizowania dla nich 

warsztatów metodycznych: „Nowoczesne metody prowadzenia zajęć w bibliotece szkol-

nej” gdzie zapoznano bibliotekarzy bibliotek szkolnych z metodą  WebQuestu. Odbyły 

się także inne  ciekawe konferencje metodyczne jak chociażby : „Wartości edukacyjne 

komiksu”, podczas której nauczyciele bi-

bliotekarze mogli obejrzeć bardzo ciekawą 

prezentację multimedialną przedstawiającą 

możliwości wykorzystania komiksu w edu-

kacji oraz konferencja „Projekt edukacyjny 

– jak go zrealizować w szkole” gdzie poka-

zano we współpracy z bibliotekarzem biblio-

teki szkolnej przebieg i realizację dużego 

projektu edukacyjnego „Katyń… ocalić od 

zapomnienia”. Zorganizowanych zostało 



 

kilka ciekawych konkursów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

powiatu głogowskiego. Wymienić tutaj trzeba przede wszystkim konkurs na ekslibris 

biblioteki pedagogicznej zakończony wystawą nagrodzonych prac oraz chyba najbar-

dziej udany do tej pory Konkurs Recytatorski Poezji Twórców Głogowskich. 

To przedsięwzięcie nadspodziewanie zgromadziło dużą ilość chętnych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wydawało się, że recytowaniem nie będzie zain-

teresowanych zbyt wielu uczniów - zaryzykowano -  i nagle okazało się, że wielu z nich 

chce to robić. W pierwszej edycji konkursu udział wzięło  45 uczniów szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych, w II edycji – było aż 54 uczestników. Trzecia natomiast, 

zgromadziła 43 chętnych. Recytowanie poezji lokalnych twórców okazało się strzałem 

w dziesiątkę. Zaproszono wielu miejscowych poetów, prasę, radio i telewizję. Pozyska-

no sponsorów i wspaniałe nagrody. Z całą pewnością jest to forma, którą należy konty-

nuować w latach przyszłych. 

Należy także wspomnieć, że w momencie przenosin biblioteki do nowego lokum 

pojawiła się możliwość organizowania wystaw z prawdziwego zdarzenia. Bibliotekarze 

bardzo zaangażowali się w organizacje pro-

fesjonalnych wystaw. Rozpoczęto od wspo-

mnianej już wyżej wystawy poświęconej 

życiu i twórczości Zbigniewa Herberta, 

a potem udało się zorganizować między in-

nymi: 

 Wystawę „Odkryj swój wszechświat” 

z okazji ogłoszenia roku 2009 Mię-

dzynarodowym Rokiem Astronomii. 

  „Historia komputerów” - wystawa 

gdzie pokazano dzieje komputerów 

od prototypu sprzed II wojny świato-

wej 

  „Głogów, Glogau, Hlohov”,- zorga-

nizowaną z okazji 900 rocznicy 

Obrony Głogowa w roku 1109. 

 Terapia ukryta w słowach - przedsta-

wiającą pozycje książkowe z zakresu 

terapii pedagogicznej, które udało się 

pozyskać do biblioteki 

 Cuda Europy – pokazującą  perełki architektury polskiej i nowoczesną architektu-

rę Europy 



 

 Światła w ciemności -  Historia powstawania gett i obozów koncentracyjnych. 

 Literatura na miarę Nobla - Historia Nagrody Nobla oraz sylwetki noblistów. 

 Głogów wczoraj i dziś – Upamiętnienie 1000 rocznicy pierwszej wzmianki 

o Głogowie, która przypadła na rok 2010.  

 Rok 2011—Rokiem Czesława Miłosza, w której przypomniano zarówno twór-

czość jak i sylwetkę naszego Noblisty 

 Nauka jest piękna. Rok Marii Skłodowskiej-Curie. 

Rok 2010 był w działalności biblioteki rokiem stabilizacji oraz pracy nad stworze-

niem wypożyczalni elektronicznej. Bibliotekarze przeprowadzili znaczną selekcję księ-

gozbioru porządkując go w całości. Wielkim wysiłkiem kadry, prawie cały księgozbiór 

został wpisany do zintegrowanego systemu komputerowego ALEPH. Dzięki temu czy-

telnicy mogą bez konieczności wychodzenia z domu sprawdzić czy biblioteka posiada 

interesujące ich pozycje książkowe. Niedostępne w naszym księgozbiorze pozycje zama-

wiane są drogą e-mailową z innych bibliotek Baza „Edukacja” pozwala na wyszukiwa-

nie interesujących zagadnień w czasopismach wszystkich dolnośląskich bibliotek peda-

gogicznych, a niezbędne materiały można zeskanować i wysłać bezpośrednio do czytel-

ników DBP. Działalności informacyjnej służy również strona WWW biblioteki. Znajdu-

je się na niej wiele pomocnych linków. Bibliotekarze zamieszczają tam m.in.. zestawie-

nia bibliograficzne dotyczące najczęściej poszukiwanych tematów. 

W ostatnim czasie uzupełniono listę zestawień o takie hasła jak: bezdomność, czas 

wolny, Czesław Miłosz, dorosłe dzieci alkoholików, dzieci ulicy, dziecko w sieci, femi-

nizm, wykluczenie społeczne. Opracowywane są także wykazy nowości z zakresu peda-

gogiki, psychologii, socjologii, które również zamieszczane są na stronie internetowej 

i  stanowią dla czytelników istotne źródło informacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

czytelników nauczyciele bibliotekarze kontaktują się z czytelnikami za pomocą poczty 

internetowej i Skype’a. Na blogu biblioteki czytelnicy znajdują wiele przydatnych infor-

macji (regulamin placówki, tytuły i numery gromadzonych czasopism, nowości wydaw-

nicze, kalendarz roku szkolnego, aktualną ofertę szkoleń przeprowadzanych przez 

PCPPPiDN). Korzystając z zakładki „Proponuję…”  użytkownicy mogą wypowiadać się 

na temat funkcjonowania placówki, oraz składać dezyderaty. Udało się nawiązać bardzo 

wiele kontaktów z uczelniami, wydawnictwami, które przesłały do biblioteki nieodpłat-

nie kilkaset pozycji. Łącznie do biblioteki wpłynęło 566 nowych nabytków książko-

wych.  

W roku 2011 kontynuowano prace nad uruchomieniem elektronicznej wypożyczalni. 

Zakończono wprowadzanie księgozbioru do zintegrowanego systemu bibliotecznego 

ALEPH. Księgozbiór biblioteki uzupełniany był dzięki zakupom oraz darom od czytel-

ników lub wydawnictw i instytucji. Mając na uwadze rosnące potrzeby czytelników, 



 

bibliotekarze podjęli starania zmierzające do uzupełnienia księgozbioru o tytuły niedo-

stępne na  naszym regionalnym rynku. Dzięki listom wysłanym do kilkudziesięciu wy-

dawnictw związanych z uczelniami pedagogicznymi, udało się powiększyć zbiory o sto 

dwie  nowe pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Bibliotekarze posta-

wili sobie za cel , aby obok tradycyjnej literatury wzbogacić zbiory biblioteczne o wy-

dawnictwa multimedialne. Skatalogowano płyty CD dołączane do różnych publikacji 

a ich  wykaz umieszczono na stronie internetowej biblioteki aby czytelnicy mogli sko-

rzystać    z tej bazy. Ta forma informacji okazała się starzałem w dziesiątkę. Oprócz płyt 

CD biblioteka zakupiła pakiet filmów eduka-

cyjnych.  

W ramach współpracy z nauczycielami 

biblioteka prowadziła także lekcje bibliotecz-

ne. W roku 2011 do bardzo udanych należały 

te poświęcone sylwetce Czesława Miłosza, 

które odbyły się w ramach XIV Dolnośląskie-

go Festiwalu Nauki. W Głogowie odbywał się 

on po raz pierwszy i  placówka została włą-

czona do oficjalnych obchodów tego święta. 

Zaproszono do wygłoszenia wykładu zatytułowanego „Miłosz. Tekst. Interpretacja” 

dr nauk humanistycznych  Pana Artura Telwikasa. Wygłosił on dwukrotnie swój wykład 

dla 65 uczestników dwóch grup  licealnej 

 W swojej  sześćdziesięcioletniej tradycji, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie 

dopracowała się pokaźnych zbiorów, rozbudowanych katalogów, wspaniałej kartoteki 

bibliograficznej służącej czytelnikom wiele lat, komputerowej bazy danych, dzięki któ-

rej nasz biblioteczny warsztat informacyjny wzbogacił się o nowoczesne narzędzie, słu-

żące szybkiemu i sprawnemu wyszukiwaniu informacji o zasobach bibliotecznych. Bi-

blioteka głogowska wspomagała wszystkie dotychczasowe projekty reform oświato-

wych, gromadząc w swojej bazie wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne, potrzebne 

do realizacji przez nauczycieli założeń reform w swoich macierzystych placówkach. 

Dzięki pracy wielu ludzi, którzy w niej pracowali, zdobyła sobie znaczące miejsce 

w środowisku oświatowym Głogowa. 

 Przyszłość Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie  w dużej mierze zależy od zro-

zumienia przez władze samorządowe roli, znaczenia i przydatności tego typu  placówki 

w nowej zmienionej rzeczywistości. Potrzeba inwestowania w tą z pozoru niedochodo-

wą instytucję, jest warunkiem zaspokojenia potrzeb informacyjnych coraz bardziej wy-

magającego społeczeństwa. Nie bez znaczenia dla właściwego zaspokojenia oczekiwań 

klientów biblioteki, pozostają  też zagadnienia ekonomiczne. Większe nakłady na funk-



 

cjonowanie, są warunkiem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa wiedzy. Bardzo ważna 

staje się także umiejętność dostosowania  do  zmieniających się warunków. Przed biblio-

teką stają w chwili obecnej wyzwania , które określają konieczność podjęcia niezbęd-

nych zmian. 
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